
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
                        

 

   

 

                                  
 
 
 

 

    
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

           

 
 
   

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

หละกสูตรอบรมรัยัสะ้น 2 วะน  
(วะนเสาร – อาทติย) 

เดือน มนีาคม 2563 
Short Courses in March 2020 

ระบจํานวนจํากะด !!!! 
สอบถามเพิ่มเติมได�ที่  
โทร. 0 2244 5391-2 
 เวลา 9.00-17.00 น.  
เว�นวะนหยุดนะกขะตฤกษ7 

หละกสูตรเป:ดระบสมะคร 

7-8 มีนาคม 2563 

ข�าวแช@ชาววะง : 
น้ําลอยดอกไม�สด(วธิีอบน้ําร่ําข�าวแช@)   
ลูกกัป:ทอด+หอมทอด ปลายี่สนหวาน  
ไช�โปJวผะดหวาน พริกหยวกสอดไส�  

หมูฝอย           ราคา 4,500 บาท          
 

เค�กแลัคุกกี้ 1 : 
คุกกี้สะบปัรด คุกกี้อะลมอนด7 เค�กเนยสด  
ชิฟฟO อนวนิ ล า  สปP นจ7 คะ พ เ ค� กก า แฟ    
เค�กชอคโกแลตพร�อมแต@งหน�าพื้นฐาน                  

ราคา 3,300 บาท     

เค�กแลัคุกกี้ 2 : 
คุกกี้แฟนซี เมอแรงค7กาแฟ เค�กหินอ@อน  
โรลสตรอเบอรี่ ชิฟฟOอนเค�กชอคโกแลต
หน�านิ่ม เค�กฝอยทอง 
                     ราคา 3,300 บาท     

อาหารไทย 1 : 
แกงเขียวหวานไก@ แกงเผ็ดเปVดย@าง  
แกงเทโพ แกงกัหรี่ไก@ พัแนงหมู  
ฉู@ฉี่ปลาทูสด หมูสัเตXั          

ราคา 3,300 บาท     
 

ขนมอบเบื้องต�น 1 : 
คุกกี้ข�าวโอXต โรลชอคโกแลต 
ชิฟฟOอนกาแฟ เค�กใบเตย  
ขนมปPงหมูหยองน้ําสละด  
ขนมปPงลูกเกด 

ราคา 3,300 บาท     

อาหารไทย 2 : 
ต�มข@าไก@ ผะดไทย ปลาสามรส  
หมี่กรอบ ต�มยํากุ�ง น้ําพริกลงเรือ  
ไก@ผะดเม็ดมัม@วงหิมพานต7  

                 ราคา 3,300 บาท     

อาหารว@างจีน : 
ปอเปZ[ยัทอดจีน ปอเปZ[ยัสด ฮ�อยจXอ 
ก]วยเตี๋ยวหลอด ขนมจีบ ฮัเก]า  
ซาลาเปาไส�ครีม ไส�หมูสะบ 

ราคา 3,500 บาท     

รัยัเวลาการอบรม 

• เรียนวะนเสาร7 – วะนอาทิตย7  

(รัยัเวลา 2 วะน) เวลา 9.00 -17.00 น. 

• สําหระบผู�ที่สนใจหละกสูตรต@างๆ ให�สมะครก@อน
วะนเรียนอย@างน�อย 1 สะปดาห7 

• ระบเพียงหละกสูตรลั 16 ท@านเท@านะ้น 

• ยกเว�นหละกสูตรกาแฟแลัเบเกอรีฯ่ 
ระบเพียง 12 ท@านเท@านะ้น 

 

ขนมอบเบื้องต�น 2 : 
บราวนี่ ชิฟฟOอนใบเตย เค�กชาเขียว  
โรลบลูเบอรี่ ขนมปPงทูน@า โดนะททูน@า  
ขนมปPงเนยสด 

ราคา 3,300 บาท     
 

14-15 มีนาคม 2563 

21-22 มีนาคม 2563 
28-29 มีนาคม 2563 

กาแฟแลัเบเกอรี่สําหระบกาแฟ : 
กาแฟร�อน-เย็นชนิดต@างๆ  
แลัคุกกี้บลูเบอรี่บิสกอตตี้อะลมอนด7  
ชอคโกแลตชิปมะฟฟ:น  
มินิชิฟฟOอนโรลส�ม 

                 ราคา 3,500 บาท     

ขนมไทย 1 : 
ฝอยทอง ทองหยิบ ทองหยอด เม็ด
ขนุน ทองเอก ลูกชุบ ขนมชะ้น     

ราคา 3,300 บาท     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย7ฝbกปฏิบะติการอาหารนานาชาติ (อาคาร 12 ชะ้น 6)   
(โรงเรียนการอาหารนานาชาติสวนดุสิต) 
โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาละยสวนดุสิต   

295 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทรศะพท7 0-2244-5391-2 โทรสาร 0-2244-5390 

www.chefschool.dusit.ac.th     IG : sdu_chefschool 
อีเมล sdu_chefschool@hotmail.com , chefschool@dusit.ac.th 

         ศูนย7ฝbกปฏิบะติการอาหารนานาชาติ(Suan Dusit International Culinary Center) 
 
    รถปรัจําทางที่ผ@านมหาวิทยาละยสวนดุสติ 
    ถนนนครราชสีมา : สาย 12, 56: 
    ถนนราชวิถี : สาย 28, 108, 18, 56, 125, ปอ.542, ปอ.515, ปอ.539 

คุณสมบะติผู�สมะคร 

� บุคคลทะ่วไปตะ้งแต@อายุ 15 ปZขึ้นไป 
� สามารถสื่อสารภาษาไทยทะ้งฟPง พูด อ@าน เขียน 

� กรอกใบสมะครออนไลน7 
� สําเนาทัเบียนบ�าน สําเนาบะตรปรัชาชน  
� รูปถ@ายหน�าตรง 
� สําเนาหน�าสมุดเลขที่บะญชีธนาคาร (Book Bank)(กรณีไม@ได�เป:ดอบรม) 
    **เอกสารลําดะบที่ 1 กรอกผ@านรับบ www.chefschool.dusit.ac.th 
    **เอกสารลําดะบที่ 2-4 นําส@งทางอีเมลหรือทางข�อความเฟซบุXก 
 

เอกสารปรักอบการสมะครอบรม 

การชํารัค@าสมะครอบรม 

� ชํารัเงินสดที่ศูนย7ฝbกปฏิบะติการอาหารนานาชาติ 
� ชํารัโดยการโอนเข�าบะญชี 

        - ธนาคารกรุงเทพ สาขา มหาวิทยาละยสวนดุสิต  
        - ชื่อบะญชี ศูนย7ฝbกปฏิบะติการอาหารนานาชาติ   

        - เลขที่บะญชี 079-7-16110-6 
***ชํารัเงินภายใน 3 วะน หละงจากวะนที่เจ�าหน�าที่ได�ระบแลัตรวจสอบเอกสาร
เรียบร�อยแล�ว*** 

หมายเหต ุ
� หากผู�อบรมขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ�ข�อใดข�อหนึ่งไม�สามารถดําเนินการ

ออกวุฒิบัตรได� ไม�ว�ากรณีใดๆ 
� หากท�านชําระเงินโดยโอนเข�าบัญชีธนาคาร กรุณาส�งหลักฐานการชําระเงิน ได� 

3 ช�องทาง ได�แก� อีเมล FAX และเฟซบุ5ก พร�อมเขียน ชื่อ-นามสกุล หมายเลข
โทรศัพท�ที่สามารถติดต�อได� และหลักสูตรที่สมัคร พร�อมโทรศัพท�แจ�งกับ
เจ�าหน�าที่เพื่อยืนยันการนําส�งหลักฐานดังกล�าว 

� ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการฝ=กอบรมหากจํานวนผู�เข�าอบรมไม�ถึง 
8 ท�าน ต�อหลักสูตร 

� ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการอบรม ยกเลิกการอบรมและคืนค�าอบรมทุกกรณี 
� กรณีที่มีความประสงค�ให�จัดทําวุฒิบัตรฉบับใหม� ทุกกรณี จะจัดทําเปAนหนังสือ

รับรองเท�านั้น 
� ผู�เข�าอบรมฯต�องปฏิบัติตามระเบียบของศูนย�ฝ=กปฏิบัติการอาหาร โรงเรียนการ

เรือน อย�างเคร�งครัด 

มหาวิทยาลยัสวนดุสิต  

(Suan Dusit 


